
PREZENTACE

INFRASTRUKTURA PRO  
ELEKTROMOBILITU 

Nabíjecí stanice do každé obce.



HISTORIE SPOLEČNOSTI

7.12.1995
Založení DEL a.s. 

1999
Založení divize Engineering

2001
Nová výrobní hala

2012
Vybudování vzdělávacího centra

2015
20 let existence 

(300 zaměstnanců)

2016
Spojení s 

NES Nová Dubnica

2017
Zakládající člen Národního 

centra Průmyslu 4.0

2018
Založení dceřiné firmy 
na Ukrajině - DEL UA 



VÝROBNÍ  PROGRAM 
SPOLEČNOSTI

Projekce a dodávky technologických celků 
a individuálních strojů

Automatizace technologických procesů, 
dodávky elektrického zařízení

Výroba rozváděčů, ovládacích panelů, 
klempířské práce a dělení materiálu

Montáže, demontáže a servis strojních a 
elektrických částí zařízení



PROČ ELEKTROMOBILITA?

- je provozně levná

- „nesmrdí“

- nabízí řešení pro komunál x sociální 
služby, atd.

- cestovní ruch

- dotovaná a EU trendy

- „SMART“ řešení pro obec

- příjem z prodeje elektřiny (TS 
města)



PROČ ELEKTROMOBILITA?

63 %

27,1 %

47,3 %

18 %

Kdyby byly elektromobily levnější Kdyby byl jejich dojezd alespoň stejný jako u aut
se spalovacími motory

Kdyby jej bylo možné rychle a kdykoliv dobít u
čerpacích stanic, na parkovištích, ve městech

apod.

Až teprve kdyby nebyla možnost koupit si auto
se spalovacím motorem

Za jakých podmínek byste si pořídil/a elektromobil?



DEL: ŘEŠENÍ PRO 
ELEKTROMOBILITU

- Wallbox

- Střídavé (AC) nabíjecí stanice

- Stejnosměrné (DC) nabíjecí stanice 

Chci si pořídit elektro vozidlo…

Chci zajistit nabíjení i pro veřejnost…



WALLBOX

ŘEŠENÍ DO GARÁŽE

- lepší „zásuvka“

- větší rychlost při dobíjení

- regulace

- komunikační řešení

- platební terminál



DELTOWER (AC)

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBCE

- certifikovaná a bezpečná stanice

- pro auta, kola i mobilní telefony

- atraktivní nerezové „antivandal“ řešení

- vhodné do veřejného prostoru, na 
parkoviště, před úřady, před památky

- vlastní konfigurace zásuvek na čelní 
i zadní straně, intuitivní ovládání

- zásuvky Typ 2, 230 V a klasické 16 A

- dálková správa a automatická regulace

- Wi-Fi Hotspot, platební terminál



VECTOR DC50 DUAL (DC)

CHCI SI JEN „NABÍT A JET“

- výkon 50kW, napětí až 900V

- 80 % kapacity baterií za 20 minut

- souběžné nabíjení 2 x 25 kW z obou 
konektorů DC včetně zásuvky AC

- Konektory CHAdeMO, CCS combo-2, 
zásuvka Typ 2

- Wi-Fi Hotspot, RFID/NFC čtečka, platební 
terminál, dotykový LCD display

- battery pack



ELEKTROMOBILITA?
CO POTŘEBUJI?

- vhodný pozemek

- přípojné místo / vhodný příkon

- územní souhlas

- nabíjecí stanici

- živnost (chci-li prodávat)

DEL poskytuje poradenství městům,  
obcím i firmám.

Neváhejte. Rádi Vám poradíme.



DEL: SMART CITY

- Fotovoltaika a OZE

- Bateriová úložiště

- Elektromobilita

MŠ, ZŠ, sportoviště, apod…

… i zde nabízíme řešení. 



SÍDLO A POBOČKY SPOLEČNOSTI

Pro nabíjecí stanice zajišťujeme servis po celé ČR, SR a v EU



DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST

Mgr. Zdeněk Navrátil, 
zdenek.navratil@del.cz, 778 538 311 

DEL a.s., Strojírenská 2270/38
591 01 Žďár nad Sázavou

www.del.cz

mailto:zdenek.navratil@del.cz

